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Összeírják a tömegszállásokat 
és a nedves lakásokat 

Védekezés a lifusz ellen 

'(A Délmagyarorszán munkátársától.) 
Hosszú eszterr'ők óta folyik a harc Sze-
geden a tífusz ellen. A város a szegedi 
egyetem közegészségügyi intézetében és 
orvosi fakultásában igen hasznos fegyver-
társat talált, mert — mint ismeretes — 
az egyetem volt az, amely néhánv évvel 
ezelőtt kinyomozta az akkori tífuszjár-
vány fészkét és igy lehetőséget nvirt^'t 
a járvánv további terjedésének megaka-
dályozására. A tífuszos megbetegedések 
ugyan nem szűntek meg teljesen, de jár-
ványszerücn már nem lénett fel ez a meg-
betegedés. Most beleszólt ebbe a köz-
egészségügyi harcba a belügyminiszter, 
aki rendeletet adott ki a tifuszelleni véde-
kezésről. A rendelet kötelezi a vá-os ható-
ságát, hogy a legnagyobb gonddal foly-
tassa a küzdelmet, a legszigorúbban ellen-
őrizze a tömeglakásokat, a menhelyeket, 
a tömegszállásokat, mert a tifusz ezeken 
a helyeken talál biztos melegágyra. 

A belügyminiszteri rendelet értelmében 

a város hatósága most sürgősen összeirat-
ja a város területén feltalálható tömegla-
kásokat, tömegszállásokat, menhelyeket és 
nedves lakásolcat. Az elkészítendő kimuta-
tás alapján a főorvosi hivatal közegri 
helyszíni vizsgálatot tartanak minden he-
lyen, gondoskodnak arról, hogy a tisz-
tátalan lakásokat és szállásokat tu'ajdono-
saik legsürgősebben hozzák rendbe, azok-
ból a lakásokból és szállásokból pedi". 
amelyeknek tisztántartása lehete'lm szük-
ség esetén karhatalommal is kilakoltatják 
a lakókat. Kilakoltalják a nedves pince-
lakások lakóit is és a kilakoltatottak egész-
séges, száraz lakásokban va'ő elhelyezésé-
ről a város hatósága gondoskrdik. A fő-
orvosi hivatal megvizsgálja a városi men-
helyeket és valószínű, hogv ;a"asolni fof-
ja a Tavasz-uccai menhely megszünteté-
sét, illetve áthelvezé<"éf, mert ebben a7 i"-
té ménvben a közegé z~égügvi követelmé-
nyek betartása szinte a lehetetlenséggel 
határos. 

Vakmerő kasszafurás 
a Szegedi Ipari Rt. gyártelepén 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Keddre virradó éjszakán a Szegedi Ipa i 
Bt. Petőfi Sándor-sugárúti ecettvártelepén 
kasszafurók jártak. Áz ismeretlen tettesek 
álkulccsal hatoltak be az irodahelyiségbe, 
ahol megfúrták a kasszát. A tettesek ró-
zsanyitással dolgoztak, ami abból áll, hogy 
belefúrnak a szekrény oldalába, azután a 
fúrás helyét vasakkal szétfeszilik. Itt is 
szétfeszítették a kassza oldalát és igv si-
kerűit bejutniok az egész fiókba, ahol 150 
pengőt és iratokat találtak. A pénzt ma-

gukkal vittek. A betörők felfordították az 
egész irodát, kihúzgálták a fiókokat, azok 
tartalmát szétszórták a padlón. maid el-
távoztak. 

A betörést reggel fedezték fel. A rend-
őrség valószínűnek tartja, hogy ezt a kasz-
szafurást is azok követték el, akik az utób-
bi hetekben több hasonló büncseVcményt 
követtek el. Bizonyosnak látszik, hogy 
az Agrária Rt. kasszafurói is ezek vol-
tak. A rendőrség nyomozást indított a 
kasszafurók kézrekeritésére. 
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(A Délmagyarország munkatársától.) 
Esztendők óta tartó szigorú zárlat után az 
idén valószimVegfelszabadulnak a ha'áro'v 
a szegedi gyümölcsfacsemeték előtt. A 
határokat akkor zárták lc, amikor megál-
/apitották, hogv egyes szege 'i gvümöks-
kertekből paizsMüvel fer'ő-ött csemeték 
kerüllek ki és jutottak el osztrák és jugo-
szláv piacokra. A kormány és a város 
hatósága azonnal a legszigorúbb ó intéz-
kedéseket léotetett életbe és az é t k e i -
tek is minden lehetőt elkövettek, hogv 
megszüntessék a szegeii kertek fertőzött-
ségét, amely többszáz kertészkedésből, fa-
nevelésből 'élő család eg-is-tenciáját fe-
nyegette a legnagvobb mértékben. Bele-
kapcsolódott a védekezési munkába a ro-
vartani intézet éppen ugv, mint a szegedi 
növényvédelmi kirendeltség, a város fer-
tőtlenítő állomást állított fel és a legszi-
gorúbban ellenőriztette az előirt védeke-
zési rendelke'é^e' betartását. A tervszerű 
védekezés eredményeképen most va'ószi-
nüleg sor kerül a szegedi kertekre rlren 
delt zárlat m jszüntetésére és ebben az 
esetben ismét megnyilnak a külfölJi pia-

cok a Szegeden termelt facsemeték előtt. 
Hétfőn Szegedre érkezett dr. Martin 

Schwarz, a berlin-dahleni birodalmi nö-
vénvkórfani inté-et igazga'ója, dr. Radivoj 
Lazic, a zentai prefektura növénytani 
szakreferense, dr. Keller Hermann, a 
földmüve! é-ágyi minisztérium nö.é.iyvé-
delmi szolgálatának vezetője és Bakó 
Gábor, a rovartani állomás igazgatója. A 
német és a jugoszláv megbízott szege'i 
találkozása véletlen volt. Mindketten az-
ért jöttek Szegedre, hogy a szegedi ker-
tek paizstetüs fertőzöttségének 'tör l-né-
nveit tanulmínvo^^ák. A szegedi kerté-
szek ugyanis legutóbb a zárlat felöl 'ását 
kérték a földművelésügyi miniszterlől az-
zal az indokolással, hogv a  fe^tőzöttsén 
meoszün 4 és íny a zárlat további fenntar-
tására nincsen szükség. Németors á > és 
Jugoszlávia értesitést kapott erről a ké-
relemről és mindkét állam azért kü'dte 
ki szakértőjét, hogy a helyszínen szerez-
zenek tájékozódást 

A német és jugoszláv megbízottat, va-
lamint .1 ma. va- ko .^árr i i dt. 
Miháluffy László tb. fogalmazó és dr. 

Csikós István városi tisztviselő kalauzolta 
végig a szegedi gyümölcsfa-kerteken. A 
bizottság megtekintette a gyümölcsfacse-
meték fertőtlenítésére szolgáló ciánozó 
kamrákat, a vegvkisérleti állomást és 
megáll anitotta, hogy Szeged területén 
megszűnt a paizstetüs fertőzés további le-
hetősége. Megállapították a szakértők azt 
is, hogy abban az esetben, ha egyik-
másik gyümölcskertben mé^ a'cadnának 
is fertőzött növények, a zárlatot egész 
nvugodlan meg lehet szüntetni, mert Sze-
gedről egyetlen gyümölcsfacsemete sent 
kerülhet "ki előzetes és tökéletes fertőtlení-
tés nélkül, a zárlat feloldásának tehát 
nincs semmi akadálya és nincs semmi 
akadálya annak sem, hogv Sreged-ől is-
mét megindítsák a gyümölcsfaesemete-
exportot. 

Emléktáblán örökilik meg 
Feketeházv Jánosnak, 

a közúti híd tervezőjének 
emlékét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Mér-
nők- és Építesz Egylet szegedi osztályának kül-
döttsége jelent meg kedden délelőtt dr. Pá 1 fy 
József polgármesterhelyettesnél. A küldöttség 
bejelentette, hogy az egyesület a mult évben 
rendezett városfejlesztési előadássorozat értékes 
anyagát rövidesen könyvformában kiadja, mi-
vel azonban az egyesületnek nincs fedezete a 
kiadás költségeire,' a várostól kér támogatást 
olyan formában, hogy a kiadandó kötetből a 
város vegyen át megfelelő számú példányt. A' 
polgármesterhelyettes közölte a küldöttseggel, 
hogy a városrendezési előadássorozat anyagát 
maga is rendkívül értékesnek tartja és ezért 
teljesiti az egyesület kívánságát. A város által 
átveendő példányokat a törvényhatósági bizott-
ság tagjai között fogják szétosztani. 

A küldöttség ezután közölte a polgármester-
helyettessel, hogy az egyesület megállapítása 
szerint a szegedi közúti hid terveit nem Eiffel 
készítette, hanem Feketeházy János magyar 
mérnök, amint azt Mó ra Ferenc is megállapí-
totta. A párisi Eiffel-cég a magyar mérnök 
terveivel pályázott a hidépitésre és Feketeházy 
tervei alapján építette meg a hidat. A mérnök-
egyesület ezért elhatározta, hogy Feketeházy 
János emlékét valamilven formában mesörö-
kiti. Most engedélvt kért a város hatóságától ar-
ra. hogy a hídfeljáró Kultúrpalota felé néző fa-
lának közepébe egy domborművű márvánvtáb-
lát helyezhessen el Feketeházv János emlékére 
és a hidban elhelvezett régebbi táblára vésesse 
bele a város hogy a hid „Feketeházy János ter-
vei szerint" készült. Kérte továbbá a küldöttség, 
hogy a város a hidat nevezze el Feketeházy-
hidnak. 

A polgármesterhelyettes kijelentette a kül-
döttség előtt, hogv örömmel adja meg az enge-
délyt az emléktábla elh elvezésére, a város is 
szívesen kiegészíti a régebbi emléktábla hiá-
nyos szövegét, a hid elnevezését azonban szűk 
«égtelcnnek tartja. 

SvábhegyiSzanatAr ium 
(Budapest cen»runr>ától 12 percre) 

Ideális suhalpin klima — 
Ideális diétás ellátás — 
Legnagyobb luxus — 
Mérsékelt árak — 
Kura — Sport — Szótakozás 

Fiiszer, termény 
de a legjobb minfisöget legolcsóbban szolgálom ki. 
Legkisebb rendelést Mzhoz szállítom. 
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F i g y e l j e n a c é g r e . 1*7 


